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 هفته نامه عبادي-سيايس-فرهنگي

خبرنگار آدینه تبریز
نمـاز عبـادی سیاسـی جمعـه تبریز بـه امامـت  حضرت 
حجت االسـام و المسـلمین آل هاشـم در مصلی اعظم امام 

خمینـی)ره( این شـهر برگزار شـد.
  حضـرت حجت االسـام و المسـلمین سـید محمدعلی

 آل هاشـم در خطبـه هـای نمـاز جمعـه تبریـز ایـن هفتـه 
تبریـز بـا تاکیـد بـر لـزوم رعایـت تقـوا اظهـار داشـتند: تقوا 
دژ متسـحکم در مقابـل تهاجـم نفسـانی انس و جن اسـت. 
در  اساسـی  بسـیار  نقـش  انسـان  در وجـود  تقـوا  حضـور 
سرنوشـت او اسـت. بـه برکـت تقوا صفـات شـخصیتی مورد 

نظـر پـروردگار در وجـود انسـان شـکل مـی گیـرد.
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان بـه رابطـه بین 
تقـوا و تربیت کودک توسـط خانواده ها اشـاره نمـوده و بیان 
کردنـد: بـی توجهـی به حقـوق بنیادیـن کـودک در خانواده 
از نبـود تقـوا در خانـواده خبـر مـی دهد. پـدر و مـادری که 
پرخاشـگر باشـد نمـی توانـد فرزنـدان صالحـی بـه جامعـه 

دهد. تحویـل 
خطیـب جمعـه تبریـز ادامـه دادنـد: خداونـد در قـرآن 

خطـاب بـه پیامبـر اکـرم)ص( می فرمایـد: به برکـت رحمت 
اگـر خشـن  و مهربـان شـدی  نـرم  برابـر مـردم   الهـی در 

می شدی از حول تو پراکنده می شدند.
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجان شـرقی تصریـح کردند: 
تـا زمانـی کـه فرزنـد از پـدر و مـادر خـود احسـاس امنیـت 
نکنـد زمینه تربیت سـازنده ایجـاد نخواهد شـد. تربیت یک 
فراینـد اسـت و به صورت تدریجی و در بسـتر خانـواده اتفاق 

مـی افتد.
رئیـس شـورای حـوزه های علمیـه اسـتان با بیـان اینکه 
خانـواده مبـدا تحـوالت اخاقـی و دینی فرزند اسـت گفتند: 
لـزوم تربیـت فرزند، صبر و تحمل کافی اسـت. پـدر و مادری 
کـه بـد اخاق باشـد نخواهنـد توانسـت فضایی آرام و سـالم 

بـرای تربیـت فرزند ایجـاد کنند.
نماینـده ولـی فقیه در اسـتان بـا بیان اینکـه الزمه تحقق 
عدالـت، مبـارزه بـا فقـر و فسـاد و تبعیـض اسـت اظهـار 
داشـتند: مبـارزه بـا فقـر وظیفه همگانی اسـت. طبـق آیات 
قـرآن یکـی از نشـانه های تکذیب دین این اسـت که انسـان 

با صدور پیامی؛
و  االسـام  حجـت  مجاهـد  عالـم  درگذشـت  انقـاب  رهبـر 

گفتنـد تسـلیت  را  شبسـتری  مجتهـد  المسـلمین 
حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای رهبـر معظـم انقـاب اسـامی 
بـا صـدور پیامـی درگذشـت عالـم مجاهـد حجـت االسـام و 
المسـلمین حـاج شـیخ محسـن مجتهد شبسـتری را تسـلیت 

. گفتند
متن پیام تسلیت رهبر معظم انقاب به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
درگذشـت عالـم مجاهـد جنـاب حجة االسـام و المسـلمین 
آقـای حاج شـیخ محسـن مجتهـد شبسـتری رحمـةاهلل علیه را 
بـه خانـدان گرامـی و فرزنـدان ارجمنـد و همه ارادتمندان ایشـان 
در تهـران و آذربایجان تسـلیت عرض میکنم. ایـن عالم بزرگوار از 
جملـه موفقترین روحانیون فعال در خدمـات اجتماعی و هدایت 
عمومـی و اداره ی حوزه هـای علمیـه در تهـران و تبریـز بودنـد. 
تاشـها و زحمات ایشـان در دوران طوالنی امامت جمعه ی تبریز 
فرامـوش نشـدنی اسـت و آثـار مانـدگار آن مرحـوم در حـوزه ی 
علمیـه ی تهـران و غیـره موجـب جلـب رحمـت الهی به ایشـان 
اسـت ان شـاءاهلل. از خداونـد متعـال مغفـرت و علـو درجـات ایـن 

عالـم بزرگـوار را مسـألت میکنم.
سیدعلیخامنهای
۲۷آبان۱۴۰۰

رئیـس جمهـور نیـز در پیامـی درگذشـت آیـت اهلل محسـن 
مجتهـد شبسـتری را تسـلیت گفـت.

حجـت االسـام والمسـلمین سـید ابراهیـم رئیسـی ضمـن 
تسـلیت درگذشـت آیت اهلل محسن مجتهد شبسـتری از خداوند 
متعـال بـرای وی علـو درجـات و همجـواری بـا ائمـه اطهـار )ع( را 

کرد. مسـئلت 
در پیام رئیس جمهور آمده است:

اناهلل و انا الیه راجعون
رحلـت عالـم مبـارز و انقابی حضـرت آیت ا... محسـن مجتهد 
شبسـتری )قـدس سـره( عضو مجلس خبـرگان رهبـری و مجمع 

تشـخیص مصلحـت نظـام، موجب تألـم و تأثر فراوان شـد.
ایـن روحانـی مجاهـد و انقابی که از پیشـگامان شـکل گیری 
نهضـت امام خمینـی بود، با حضـور موثر در سـنگر های مختلف 
خدمتگـزاری بـه ویـژه در سـنگر عبادی و سیاسـی نمـاز جمعه و 
چندین دوره نمایندگی در مجلس شـورای اسـامی و نیز تألیف و 
نشـر کتاب هـای ارزشـمند و ترویج فرهنـگ و معـارف دینی، عمر 
شـریف خـود را در مسـیر تبییـن ارزش های اسـامی و خدمت به 
مـردم و انقـاب سـپری کرد و آثـار ارزشـمندی به یادگار گذاشـت 

کـه همـواره در خاطره هـا باقی خواهـد ماند.
اینجانـب ایـن مصیبـت را بـه مـردم اسـتان آذربایجان شـرقی، 
و  شـاگردان  خبـرگان،  مجلـس  نماینـدگان  علمیـه،  حوزه هـای 
عاقمندان به ویژه بیت مکرم آن عالم وارسـته تسـلیت گفته و از 
درگاه خداونـد متعـال برای ایشـان علو درجات و همجـواری با ائمه 

اطهـار )ع( مسـالت دارم.

بـا صـدور پیامـی، درگذشـت آیـت ا...  رئیـس قـوه قضاییـه 
محسـن مجتهـد شبسـتری عضـو مجلـس خبـرگان رهبـری و 

مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام را تسـلیت گفـت.
آمـده  اژه ای  والمسـلمین محسـنی  پیـام حجت االسـام  در 

ست: ا
خبـر اندوهبار درگذشـت عالم بصیر و مجاهد و سیاسـت مدار 
اخاقمـدار، آیـت ا... محسـن مجتهـد شبسـتری عضـو مجلـس 
از  و  نظـام  مصلحـت  تشـخیص  مجمـع  و  رهبـری  خبـرگان 
چهره هـای شـاخص جامعـه روحانیت مبـارز، موجب تأثـر و تألم 

خاطـر همراهـان و دوسـتداران انقـاب اسـامی شـد.
اینجانـب، رحلـت ایـن عالم جلیـل القدررابـه خانـواده محترم 
وصاحبـان عـزا و مردم متدیـن وغیورآذربایجان شـرقی، تسـلیت 
گفتـه وبـرای ان مرحـوم، رضـوان و رحمـت واسـعه الهـی و برای 

بازمانـدگان صبـر و اجر مسـألت دارم.

هفته بسـیج، بزرگداشـت جان فشـانی هایی اسـت که برای سربلندی 
این سـرزمین صورت گرفته اسـت. گمان غلطی اسـت اگر بسیج را حاصل 
جنگ تحمیلی یا انقاب اسـامی بدانیم. بسـیج، فهم درسـت اتحاد، اراده 
و اخـاص مسـلمانان اسـت که با ظهور اسـام تولد یافتـه و در ملت های 
مسـلمان رشـد کرده اسـت. هوشـمندی حضرت امام خمینی رحمه اهلل و 
عدالـت خواهـی میلیون هـا انسـان باایمان، تنها، تبلـور دوباره بسـیج در 
عصـر حاضـر بود. این مقاله، شـامل پیام هایی اسـت که هر کدام گوشـه 

ای از برنامـه هـا، ویژگـی ها و آرمان های بسـیج را به همـراه دارند.
تفکربسیج؛روحیدرکالبدنظام

در هـر مجموعه منظم و هدفمند، افزون بر پیشـرفت اجزا، هماهنگی 
و هـم گرایـی میـان آنـان نیـز ضـروری اسـت تا خواسـته هـای مجموعه 
تحقـق یابـد. فراگیر شـدن تفکر بسـیجی کـه همـان اخاص، ایمـان به 
هـدف، بالندگـی و رشـدآفرینی اسـت، در ذهن همه افـراد جامعه، حرکتی 
هـم سـو را به دنبـال دارد. فعالیـت های اقتصادی، پیشـرفت های نظامی، 
دسـتاوردهای علمی و...، هر کدام بخشـی از بدنه جامعه را ترمیم می کند، 
ولـی روح حاکـم بـر تمـام بخش ها، تفکر بسـیجی اسـت. تفکر بسـیج، 
ارتبـاط ناگسسـتنی میـان اجـزای نظام اسـامی را رقـم می زنـد؛ چرا که 

یـک پارچگی اعضـای گوناگون جامعه، ناشـی از یگانگی افکار آنهاسـت.
بسیجعمومی

خودمحـوری هـا، کـج روی هـا و ترجیـح خواسـته هـای شـخصی یا 
گروهـی بـر نیاز جامعه، آسـیب جبران ناپذیـری بر بدنه اجتمـاع وارد می 
آورد. نظـام اسـامی بـا برخـورد قاطـع، از فردگرایـی جلوگیری مـی کند تا 

مبـادا سـلیقه هـای فـردی و حزبی بر صـاح ملـت ترجیح داده شـود.
در پرتـو این تفکر، بسـیج خود را حزبی سیاسـی یـا گروهی نظامی یا 
اقتصـادی نمی داند. بسـیج، حاصـل فهم همگانی مردم از نیکی هاسـت 
کـه یکایـک آنها نقش حساسـی در اجـرای آن بر عهده دارنـد. هر کس با 
توانایـی هـای خود، نیرویی از بسـیج اسـت کـه برای رسـاندن مملکت به 

جایـگاه حقیقـی و آرمانی اش تـاش می کند.
امنیت؛ارمغانبسیج

مخالفـت دشـمنان بـا تحقق اندیشـه های اسـامی، برپایـی حکومت 
عـدل را بـا مشـکات فراوانـی روبـه رو می کند؛ شـیطنت هـا و مزاحمت 
هایـی کـه سـامت جامعـه را بـه خطـر مـی انـدازد. نخسـتین گام برای 
گسـترش مبانی دینی در کشـور، ایجاد بسـتر مناسـب و امنیت اسـت. 
آرامـش روانـی و آسـایش خاطـر، عرصـه را برای حاکمیـت خدا و قانـون او 

فراهم مـی آورد.
یکی از حیاتی ترین وظایف بسـیج، حفظ امنیت کشـور است. شرکت 
پرشـور در جنگ تحمیلی، نمونه برجسـته ای از حضور موفق بسـیج در 
صحنـه امنیت ملی بوده اسـت. اکنون نیز نیروهای بسـیجی بـا گذراندن 
دوره هـای گوناگـون نظامـی، خـود را در برابـر تهاجـم دشـمنان خارجی و 

توطئـه های داخلـی آماده می سـازند.
وحدتعقیدهوعمل

اهـداف واالی بسـیج، تنهـا با حضور جسـمانی در صحنه محقق نمی 
شـود. ایـن وجود بینش اسـت کـه عمل انسـان را کامل می کنـد. آن گاه 
کـه دل ها و بینش ها پراکنده باشـند، تنها ُمشـتی اجسـاد بـی فایده اند 
کـه دور هـم گـرد آمـده اند. هر حضـور موفقـی، وحدت عقیـده و عمل را 

طلبد. می 
وحدت در بسـیج، وحدتی همه جانبه اسـت. در تفکر بسیج، دوگانگِی 
عقیده و عمل، منافق سـاز اسـت. انسـانی که از اعتقاد تهی است و فرمان 
بردار چشـم و گوش بسـته اسـت، بسـیار کمتر از انسـانی کارآیی دارد که 

آگاهانـه اقـدام می کند. بسـیج، تجلی گاه حقیقی ایده و عمل اسـت.
شهادت؛میراثالهی

مگـر شـهادت ارثـی نیسـت که از انبیا رسـیده اسـت؟ مگر مـا پیروان 
پاکان سرباخته در راه هدف نیستیم؟ مگر حسین علیه السام را پیشوای 
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پیام تسلیت مقام معظم رهبری به مناسبت 
درگذشت آیت اهلل مجتهد شبستری

پیام تسلیت رئیس جمهور  به مناسبت 
درگذشت آیت اهلل مجتهد شبستری

پیام تسلیت رئیس قوه قضاییه   به مناسبت 
درگذشت آیت اهلل مجتهد شبستری

به مناسبت روز بسیج مستضعفان

مازوت سوزی در تبریز 

متنپیامبشرحزیراست:
باسمهتعالی

َییَْوِمالِْقَیاَمِه َهاَشْیٌءإِل إَِذاَماَتالَْعالُِمثُِلَمِفیاْلِْسَلِمثُْلَمٌهَلیَُسدُّ
ضایعـهدرگذشـتعالـمجلیلالقدر،روحانـیپارسـاوپرهیـزکاروفقیهبرجسـته
مرحـومحضرتآیتاهللحاجشـیخمحسـنمجتهدشبسـتریموجبتأسـفوتأثر

گردید. فـراوان
آنشـخصیتانقلبـیوعلمـیکـهازبنیانگـذارانجامعـهروحانیـتمبـارزواز
مجاهـدانراهعلـموفقاهتبودباتلشـهایمجاهدانـهدرراهتبلیغمعـارفاهلبیت

)علیهمالسـلم(شـاگردانبسـیاریتربیـتکرد.
نمایندگـیمردمشـریفتهراندردورههـایاول،دوم،چهارموپنجممجلسشـورای
اسـلمی،نمایندگـیمـردماسـتانآذربایجـانشـرقیدرمجلـسخبـرگانرهبری،
نمایندگـیولـیفقیـهدرآذربایجـانشـرقیوامامتجمعهشـهرتبریزبـهمدت۲۲
سـالوعضویـتدرمجمعتشـخیصمصلحتنظامبخشـیازتلشهایخسـتگی

ناپذیـرآنمجاهـدنسـتوهوعالـموارسـتهدرعرصههـایمختلفخدمتبهنظاماسـلمیاسـت.
اینجانبـانفقـدانآیـتاهللحاجشـیخمحسـنمجتهـدشبسـتریرابهمحضـررهبرمعظـمانقلب
اسـلمیحضرتآیـتاهللالعظمـیامامخامنـهایعزیز)مدظلـهالعالی(،حـوزههایعلمیـه،مراجععظام
تقلیـد،طـلبوروحانیـونسراسـرکشـوروعموماهالـیمؤمنوغیـورآذربایجـانمخصوصاًمـردمعزیز
تبریـز،بالخصبـهفرزندانوبازمانـدگانگرامیوارادتمندانایشـانبویژهاهالیمحترمشبسـترتسـلیت
عـرضنمـودهوبرایروحبلندآنفقیدسـعیدرحمتواسـعهالهیوحشـربـااولیـاءاهللوائمهمعصومینو

بـرایبازمانـدگانصبـرواجرجزیـلازدرگاهخداوندمتعالمسـئلتمـینماییم.

عابدین خرم             سیدمحمدعلی آل هاشم  
استاندار آذربایجان شرقی      نماینده ولی در آذربایجان شرقی  

             و امام جمعه تبریز

پیام تسلیت مشترک نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی  و استاندار آذربایجان شرقی
 در پی رحلت حضرت آیت اهلل شبستری نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری
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اهم بازديد و ديدارهاي مردمي نماينده ولي فقيه 
 در آذربايجان شرقي در هفته جاری

تجليل مسئوالن بسيج دانش آموزی کشور 
از نماينده ولی فقيه در آذربايجان شرقی و امام جمعه تبريز  
به جهت حمايت از دانش آموزان برای مشارکت در امور 

اجرايی برگزاری نمازجمعه تبريز

حضور نماينده ولی فقيه در آذربايجان شرقی
 و امام جمعه تبريز  در مراسم ختم ابوالشهيدزنده ياد

 حاج بيوک آقا آسايش

ديدار جمعی از مسئولين کتابخانه های عمومی 
آذربايجان شرقی با نماينده ولی فقيه در آذربايجان شرقی

 و امام جمعه تبريز

ديدار نماينده ولی فقيه در آذربايجان شرقی و امام جمعه 
تبريز  با آيت اهلل ملکوتی نماينده مردم آذربايجان شرقی 

در مجلس خبرگان رهبری

نشست فصلی نماينده ولی فقيه در آذربايجان شرقی و امام 
جمعه تبريز با نمايندگان طالب آذربايجانی

 حوزه علميه قم

اقامه نماز بر پيکر مداح با اخالص اهل بيت )ع( ابوالشهيد 
زنده ياد حاج بيوک آقا آسايش به امامت نماينده ولی 

فقيه در آذربايجان شرقی و امام جمعه تبريز

ديدار نماينده ولی فقيه در آذربايجان شرقی و امام جمعه 
تبريز  با امام جمعه قم حضرت آيت اهلل حسينی بوشهری 
رئيس جامعه مدرسين حوزه علميه قم و دبير شورای عالی 

حوزه های علميه کشور

ديدار نماينده ولی فقيه در آذربايجان شرقی و امام جمعه تبريز  
با حضرت آيت اهلل کعبی نماينده مردم خوزستان در مجلس 

خبرگان رهبری و عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم

نماينده ولی فقيه در آذربايجان شرقی و امام جمعه تبريز با 
حضور در مجموعه سينمايی پرديس قدس به تماشای

 فيلم منصور نشست

بسیج به دور از غوغاساالری برای 
مرتفع شدن مشکالت جامعه تالش می کند

خطبه های نمازجمعه 
شهرستانهای آذربایجان شرقی

فرازی از وصیت نامه شهدا

خبرنگار آدینه تبریز
فرمانده حوزه بسـیج دانشـجویی دانشـگاه تبریز در سخنرانی 
پیـش از خطبـه هـای این هفتـه تبریز با عـرض سـام و درود به 
روح طیبه شـهدا  گفت: پیام تشـکیل بسـیج دانشجو و طلبه در 
آخریـن سـال عمـر امـام خمینـی )ره( صادر شـد و تـو گویی که 
ایـن پیـام را فـردی 30 سـاله بـا روحیـه انقابـی و مجاهـد  صادر 

کرده اسـت.
محمدرضـا سـبزی افـزود: پیـام امـام خمینـی)ره( در رابطه با 
بسـیج دانشجو و طلبه؛نشان دهنده نیاز کشور به روحیه بسیجی 

بود.
وی خاطرنشـان کرد: سـال آخر عمر امام خمینـی)ره( آکنده از 
پیـام هـای پـر از نهیـب و انزار اسـت. وقتی پیام قبـول قطعنامه 
را صـادر مـی کنـد می فرمایـد امروز جنـگ حـق و باطل، جنگ 
فقـر و غنـا، جنـگ اسـتضعاف و اسـتکبار، و جنـگ پابرهنه ها و 
مرفهین بی درد شـروع شـده اسـت جنگ ما جنگ عقیده است، 
و جغرافیـا و مـرز نمی شناسـد. و مـا بایـد در جنـگ اعتقادی مان 

بسـیج بزرگ سـربازان اسـام را در جهان بـه راه اندازیم. 
سـبزی ابـراز داشـت:در سـال 67 وقتـی مـی خواهـد فرمـان 
تشـکیل بسـیج دانشـجو و طلبه  را صادر کند از تشکیل هسته 
هـای مقاومـت در سراسـر جهـان سـخن به میـان مـی آورد. این 
انـرژی و حـرارت انقابـی و نترسـیدین از قدرت های پوشـالی این 
سـخن راسـتین و سـدید، ایـن نعـره هـای پوالدین بر سـر قدرت 
هـای پوشـالی آمریـکا کـه از حلقـوم ایـن مـرد صـادر می شـود 

نیسـت مگـر تاثیر نجواهـای و انابـه های شـبانه او.
فرمانده حوزه بسـیج دانشـجویی دانشـگاه تبریز گفت:بسـیج 
ُرِیُد أَْن  مسـتضعفین یادگار امام )ره( است و منبع قرآنی نیز دارد وَن
ًة وَنَْجَعلَُهُم  نَُمـَنّ َعلَی الَِّذیَن اْسـُتْضِعُفوا فِي الْرِْض وَنَْجَعلَُهـْم أَئَِمّ
الَْوارِثِیـَن  طبق فرمایش مقام معظم رهبری مسـتضعفین یعنی 
ائّمه و پیشـوایان بالقّوه ی عالَم بشـریّت؛ این معنای مستضعفین 
اسـت. کسـانی که وارثان زمین و همه ی موجودی زمین خواهند 
بود؛ بسـیج مسـتضعفین این است. مسـتضعف یعنی آن کسی 
کـه بالقـّوه صاحب وراثـت عالَم اسـت، بالقّوه خلیفـةاهلل در زمین 

اسـت،  بالقّوه امام و پیشـوای عالَم بشـریّت است.
وی افزود:ما بعنوان بسـیج دانشـجو به سـیاق بیان رهبر عزیز 
کشـور را متعلـق به خود مـی دانیم و آینده را وابسـته ی به تاش 
خـود میدانیـم؛ نگرانیم، چـون صاحبخانه ایم. وقتی مشـکلی در 
کشـور بـه وجود می آیـد، وقتی سـیل و زلزله ای پیـش می آید، 
وقتـی ناکارآمـدی و خیانـت روی می دهد ما با چشـمانی بیدار و 
بـه دور از غوغاسـاالری و بلبشـو  خـود را در معرض مشـکات قرار 
مـی دهیـم و برای مرتفع شـدن آن مشـکات و معضـات تاش 

کنیم. می 

بسیجدرصحنهبهداشتوسلمتنقشموثریایفاکرد
امـام جمعـه موقـت مراغـه گفت: بسـیج در سـال هـای اخیر در 
صحنه بهداشـت و سـامت نقش موثر و تعیین کننـده ای ایفا کرده 

است.
حجت االسـام حمیـد محمـدی راد در خطبه هـای نماز جمعه 
مراغـه افزود: بسـیج در صحنه های گوناگونی در زمینـه های دفاعی، 
فرهنگـی و نیـز آبادانـی مناطق محـروم و عرصه های علمی کشـور 

نقشـی اساسی داشـته است.
وی ادامه داد: بسـیج نهادی پربرکت در کشـور بوده و امام راحل آن 

را بـا اراده و نگـرش خود ایـن درخت را بنا نهادند .
وی اضافـه کـرد: در طول سـال های گذشـته نیز بسـیج به عنوان 
نهـادی مردمی و تاثیرگذار و درختی نوپا ثمرات بسـیاری داده اسـت.

خطیب جمعه مراغه با اشـاره به هفته کتاب و کتابخوانی  گفت: 
ایـن هفته فرصتی اسـت تـا آحاد جامعه به ارزش کتـاب و کتابخوانی 

توجه بیشتری داشته باشند.
حجت االسـام محمـدی راد افزود: در حـال حاضر کتابخانه ها در 
نتیجه رواج فضای مجازی و شـبکه های اجتماعی مظلوم واقع شـده 

انـد و کتـاب هـا از دیدگاه مردم پنهان شـده اند.
وی ادامه داد: در راسـتای ترویح کتاب و کتابخوانی باید آحاد مردم 

بایـد در هدیه به دیگران از اهدای کتاب اسـتفاده کنند.
وی اضافـه کـرد: همچنیـن باید کتاب هـای موجـود در خانه ها و 
حداقـل قـرآن کریـم  را مطالعه کنیـم و در صورت وجـود کتاب های 
ارزشـمند و قدیمـی آن را بـه کتابخانه ها وقف کنیم که آنها سـرمایه 

هـای فرهنگی و علمی جامعه اسـت.

تفکربسیجیراهحلرفعمشکلتایراناسلمیاست
امـام جمعـه بناب با بیان اینکه بسـیج یک تفکر اسـت، گفت: به 
برکت وجود بسـیج دشـمنان نظام هرگز جرأت داشـتن چشـم طمع 

به جمهوری اسـامی ایـران را ندارند.
حجت االسـام مصطفی باقری بنابی در خطبه هـای آیین عبادی 
سیاسـی جمعه شهرسـتان بناب با تبریک فرارسیدن هفته بسیج و 
گرامیداشـت این هفته اظهار داشـت: بسـیج چکیده آیات قرآن است 

و باالترین شـاکله بسـیج وحیانی بودن آن است.
وی با بیان اینکه بسـیج یک تشـکیات بومی، اسـامی و چکیده 
آیـات الهـی اسـت؛ تصریـح کـرد: بسـیج بـه هیـچ حـزب و گـروه و 
تشـکیات سیاسـی وابسـته نیسـت و سیاسـت زدگی را بر نمی تابد 
و در سـایه این ملت و بسـیج اسـت که دشـمنان هرگز فکر طمع به 
این نظام را ندارند و دیدید که در دریای عمان نیروهای سـپاه و بسـیج 

چـه بایی بر سـر آنهـا آوردند.
خطیـب جمعـه شهرسـتان بنـاب ضمـن تمجیـد از رشـادت و 
دلیرمـردی نیروهـای سـپاه و بسـیج کـه موجبـات عقـب نشـینی 
دشـمنان را فراهم آوردند؛ افزود: در ۴3 سـال گذشـته دشـمنان زیادی 

کـه بـه فکر تعـدی بـه این کشـور بودنـد، عقـب نشـینی کردند.
حجـت االسـام باقری بنابـی اذعان کرد: مکـرراً عرض کـرده ام که 
اگر دشـمنان و قدرت های بزرگ نمی ترسـیدند و جرأت داشـتند یک 
دقیقـه از حمله نظامی به این کشـور عقب نمی نشسـتند و یک روز 
امـان نمی دادنـد؛ اما بـا عنایت خداونـد امروز عـاوه بر ایران اسـامی، 
کشـورهای منطقه نیز دارای تشـکل بسـیج هسـتند و آن را مدیون 
تاش های سـردار رشـید اسام شـهید حاج قاسم سلیمانی هستیم 

که منطقه را با نیروهای بسـیج پوشـش داده اسـت.
وی سـپس با اشـاره به نقش و جایگاه بسـیج در تمام موضوعات 
روز خاطرنشـان کرد: همان بس که بنیانگذار جمهوری اسـامی ایران 
در وصـف بسـیج گفتند»افتخـارم ایـن اسـت که من یـک خود یک 
بسـیجی ام« و در صدر اسـام نیز امیرالمؤمنین علی)ع( محور بسیج 

بودند.
رئیـس شـورای فرهنگ عمومی شهرسـتان بناب بـا بیان اینکه 
ایـن هـا از خصوصیـات بسـیج هسـتند؛ گفت: بـا وجـود اینکه از 
لحاظ اقتصادی، سیاسـی و مسـائل دیگر مشـکل داریم ولی امروز 
ایـران اسـامی بـر روی زمین می درخشـد و باید اذعان داشـت که 
در ۴3 سـال گذشـته نظـام جمهـوری اسـامی ایـران چـه آبرویی 
کسـب کـرده اسـت تـا حـدی کـه قـدرت هـای بـزرگ دنیـا توان 
نزدیکـی بـه ایـن کشـور را ندارنـد و دائماً بـه این فکر هسـتند که 
ایـن کشـور را از تـوان بیندازند. از این رو نبایسـتی همیشـه نیمه 

خالی لیـوان را نـگاه کرد.

امامجمعهملکان:بسیجیانخودرابامنویاترهبریوامام
راحلتطبیقدهند

امـام جمعه ملکان با تاکید بر اهمیت بسـیج از دیـدگاه امام راحل 
و مقـام معظم رهبری، گفت: بسـیجیان باید با مطالعـه و تاش، خود 

را بـا منویات آنان تطبیق دهند.
حجت االسـام حافـظ زمانی در خطبه هـای نماز جمعه این هفته 
ملکان افزود: طی ۴3 سـال گذشـته و بر حسـب نیاز، بسـیجیان در 

صحنـه حاضر شـده اند و گاهی نیـز علیه فتنه قیـام کرده اند.
وی با یادآوری مصداقی، ادامه داد: بسـیجیان در ۹ دی سـال ۱3۸۸ 
بـا مشـاهده اهانـت به قـرآن و مکتب امام حسـین )ع( و امـام راحل و 
انقـاب، در صحنه حضـور یافتند و علیه فتنـه آن دوران قیام کردند.

وی حـل مشـکات امـروز کشـور را نیازمنـد عملگرایـی و تفکـر 
بسـیجی دانسـت و اظهار داشـت: با این تفکر بود که در طول هشت 
سـال دفـاع مقـدس دشـمن تا بـن دندان مسـلح را با وجـود حمایت 
ابرقدرت های شـرق و غرب و پشـتیبانی از طرف ۴۴ کشـور شکسـت 

دادیم.
خطیـب جمعـه ملـکان در ادامـه بـه اهمیـت شـورای انقـاب 
فرهنگی کشـور نیز اشـاره کرد و از اعضای این شـورا خواست به دقت 
مطالبه هـا و دغدغه هـای مقـام معظم رهبری را پیگیـری و عملیاتی 

کنند.

جلسات درس امر به معروف و نهی از منکر حوزه علميه 
طالبيه با حضور و سخنرانی نماينده ولی فقيه در آذربايجان 

شرقی و امام جمعه تبريز  در مسجد جامع تبريز

ديدار نماينده ولی فقيه در آذربايجان شرقی و امام جمعه 
تبريز  با مرجع عاليقدر جهان تشيع 
حضرت آيت اهلل العظمی سبحانی

عيادت نماينده ولی فقيه در آذربايجان شرقی و امام جمعه 
تبريز  از آيت اهلل فيض سرابی نماينده مردم استان در 

مجلس خبرگان رهبری
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ادامه از صفحه اول

ادامه از صفحه اول

به مناسبت روز بسیج مستضعفان مازوت سوزی 
در تبریز 

خویش نمی دانیم؟ شـهادت در مکتب تشـّیع، پرواز از قفس دنیاسـت 
و نـزد خداونـد، هیچ قطـره ای محبوب تر از قطره خونی نیسـت که در 
راه خدا ریخته می شـود. خون شـهید، گرمی و حیات را در پیکر جامعه 
بـه جریـان درمـی آورد. باالتـر از هـر عمـل نیکویی، عمل نیکـی وجود 
دارد تـا زمانـی که انسـان در راه خدا شـهید شـود. برتر از شـهادت، هیچ 
عمل نیکی وجود ندارد. در تفکر بسـیج، برترین شـرف و افتخارآمیزترین 
مرتبه، شـهادت اسـت. عشق به شهادت، تبلور باشـکوه و حماسه آفرین 
ایمـان اسـت و امیـد به شـهادت، قـوی ترین انگیـزه زیسـتن در دنیا به 

شـمار می آید.
حضوردرهمهقشرها

معمـوالً گسـترش یک اندیشـه نیک در میـان توده مـردم و گرایش 
اقشـار گوناگـون بـه آن، نشـانه اهـداف انسـانی و آرمان هـای مردمی آن 
اندیشـه اسـت. قشـرهای مختلف مردم پس از آشـنایی دقیق و درسـت 
بـا یـک تفکر، قضـاوت منصفانـه ای دربـاره آن مـی کننـد و موافقت یا 

مخالفـت خـود را بیان مـی دارند.
امـروزه تفکـر بسـیج بـه انـدازه ای در میان مـردم راه یافته اسـت که 
نمایندگان برجسـته ای در میان توده های گوناگون مردم دارد. دبسـتان 
هـا و دبیرسـتان هـا، کارخانـه هـا و مؤسسـه هـا، دانشـگاه هـا و مراکز 
گوناگـون علمـی و صنعتـی کشـور، شـاهد حضـور پررنگ بسـیجیان 
هسـتند. بـی گمان، بسـیج، یکـی از فراگیرترین اندیشـه ها در کشـور 

است.
نیرویجوانی

جـوان، سرشـار از انرژی اسـت. حضور فّعال و مؤثـر او در هر حرکتی، 
نویـد موفقیـت و پیشـرفت دارد. بهـره مندی از قدرت جسـمی، نشـاط 
فکـری و هیجـان طلبـی، جوانان را به سـرمایه هایی برای سـعادتمندی 
جامعـه تبدیـل کـرده اسـت. جوانـان، نسـلی سرشـار از آمادگـی بـرای 

کارهـای بزرگنـد و اسـتعداد هر تحولـی را دارند.
بسـیج، از پیشـروترین گروه هایی اسـت که توانسـته جوانان فراوانی 
را سـازمان دهـی کند. جوانانی که تمام نیرو و احسـاس خویـش را برای 
رسـیدن بـه اهداف بسـیج، هدیه آورده و مسـئولیت های گوناگـون را بر 
ـ بحمداهلّل  دوش گرفتـه انـد. بـه فرمـوده مقام معظـم رهبـری: »امـروز 
ـ جوانـان مـا از قشـرهای مختلـف در بسـیج احسـاس حیات و نشـاط 

مـی کنند«.
استقامتوبسیج

پایـداری در راه حـق و تحمل رنج های ایـن راه پُرحادثه، از ویژگی های 
ضروری برای رسـیدن به ارزش های الهی اسـت. هدف مقدس، انسـان را 
در مسـیر رسـیدن به آن مقاوم می کند. بسـیج با بینش عمیق خود، 
انگیـزه الزم را بـرای تـاش تا پـای جان در افـراد ایجاد می کند. راسـتی 
گفتار، درسـتی عمل و اخاص قلبی بسـیجیان، زمانـی ُمهر تأیید می 
خورد که بردبار باشـند و قدمی به عقب برندارند. بی شـک، هیچ عامل 
دیگـری همچون اسـتقامت نمی تواند اهـل حـق را در رویارویی با باطل 

گرداند. پیروز 
روحانیتوبسیج

نگاهـی بـه تاریخ ایـران در سـده های اخیر نشـان می دهـد که هیچ 
جنبش و تحولی بدون رهبری یا پشـتیبانی روحانیان از سـوی مردم آغاز 
نشـده اسـت. مبارزه با سـتم و تاش برای گسترش عدالت، از وظایف مهم 
روحانی اسـت. روحانی کسـی است که خود را در مسیر سـعادت قرار داده 
اسـت و بـرای حرکت درسـت مـردم در مسـیر کمال، کوشـش می کند. 

چنین فردی، سـر تسـلیم در برابر ناعدالتی خم نخواهد کرد.
بسـیج نیـز نهادی اسـت که از میان مردم برخاسـته و همـواره حضور 
پررنگ روحانیان مبارز را شـاهد بوده اسـت. روحانیان بسیجی که در دوران 
جنگ، شـهیدان فراوانی را برای سـرافرازی ملت تقدیم کرده اند، امروز نیز 

در بخش های عقیدتی، نظامی، سیاسـی و... حضوری فعـال دارند.
زنانبسیجی

بخـش عمـده ای از هر جامعه را زنان تشـکیل مـی دهند که اصلی 
تریـن نقـش تربیتـی را بر عهـده دارند. ادعای گرانی نیسـت اگـر زنان را 
فرهنـگ سـازترین بخـش هر ملـت بدانیم. اسـام نیز توجـه فراوانی به 

جایـگاه زنـان دارد و بـر حضور مثبت آنـان در اجتمـاع تأکید می کند.
جایگاه ویژه زنان در جامعه سـبب شـد تا اندیشـه بسـیج به صورت 
زنـده و پویـا در میـان آنـان نیز ریشـه بدواند و رشـد کند. زنـان با حضور 
مؤثـر خـود در پیـروزی انقـاب اسـامی و نیز کمـک های بـی دریغ در 
جنـگ تحمیلـی، حقـی سـترگ بـر انقـاب دارند. بسـیج خواهـران با 
جـذب، آمـوزش و سـازمان دهـی بانوان کشـور، برای گسـترش فرهنگ 
بسـیج، تـاش های فراوانـی کرده و تاکنـون اقدامات مفیـدی در زمینه 
های نظامی، امدادگری، عقیدتی، سیاسـی و سـوادآموزی انجام داده اسـت.

امربهمعروفونهیازمنکردرنگاهبسیج
هـر حکمـی از احکام اسـامی، اهمیتـی دارد که بی توجهـی به آن، 
اجـرای احـکام دیگر را نیز با مشـکل روبـه رو می سـازد. در این میان، بی 
توجهـی بـه احکامی کـه جنبه اجتماعـی دارند، بیـش از احـکام دیگر، 
نابسـامانی پدیـد مـی آورد. اسـام، روش جلوگیـری از نابسـامانی هـای 
اجتماعـی را امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر مـی دانـد. قـرآن کریم و 
احادیـث معصومـان بـه صراحـت بر ایـن فریضه الهی تأکیـد می کنند 
و فراموشـی آن را آفتـی مـی داننـد که سـامت دیـن و دنیـا را به خطر 
مـی انـدازد و جامعه را به فسـاد می کشـاند.یکی از وظایف مهم و دقیق 
بسـیج، امـر بـه معروف و نهی از منکر اسـت. بسـیج به عنـوان نیرویی 
مردمـی، وظیفـه دارد با هرگونه فسـاد و انحراف اجتماعـی برخورد کند. 
انجـام چنیـن وظیفـه حساسـی، نیازمنـد تربیـت نیروهـای باتجربه و 
کارآزموده اسـت که شـیوه های برخورد درسـت با متخلفان را بشناسـند 
و بـا شـرایط و موقعیـت هـای امـر به معـروف و نهی از منکر نیز آشـنا 
باشـند. امـروزه، پایـگاه های بسـیج در سراسـر کشـور، برنامـه منظم و 

گسـترده ای را بـرای آمـوزش چنین افـرادی پیـش رو دارند.
منبع:

اهلل  آیـت  تالیـف   - بسـیجی  و  بسـیج  بـه  گـذرا  نگاهـی 
 محمدتقـی مصبـاح یـزدی - انتشـارات موسسـه آموزشـی و پژوهشـی

 امام خمینی )ره( سال ۱3۹۱

مقابـل فقـر بدون عکـس العمل باشـد.
گفتنـد:  و  کـرده  اشـاره  سوسـنگرد  آزادی  بـه  ایشـان 
آزاد سـازی سوسـنگرد کلیـد فتـح خوزسـتان بـود و اگـر 
خوزسـتان شکسـت مـی خـورد سرنوشـت جنـگ عـوض 

مـی شـود.
امـام جمعه تبریـز تاکید کردنـد: نقش رزمندگان سـپاه 
عاشـورا در آزاد سـازی سوسـنگرد بی نظیر بود. نقش مقام 
معظـم رهبری بـه عنوان نماینـده رهبری در شـورای عالی 

دفـاع در این مسـاله بسـیار تعییـن کننده بود.
رئیس شـورای فرهنگ عمومی اسـتان ادامـه دادند: امام 
خمینـی)ره( در دو جـا از کلمـه »بایـد« اسـتفاده کردنـد و 
یکجـا گفتنـد حصـر آبـادان باید شکسـته شـود و یک بار 
هـم دربـاره سوسـنگرد گفتنـد باید تا فـردا سوسـنگرد آزاد 

شود.
امـام جمعـه تبریـز خاطـر نشـان کردنـد: نقش شـهید 
آیـت اهلل مدنـی نیـز در آزادسـازی سوسـنگرد بـی مثـال بـود.

رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیـه اسـتان بـه هفتـه 
کتـاب و کتابخوانی اشـاره کرده و بیان کردنـد: آقایان بنیاد 
شـهید بایـد فـداکاری های رزمندگان اسـتان در آزاد سـازی 

سوسـنگرد را تبدیـل بـه کتـاب کنید.
ایشـان افزودنـد: بـرادران و خواهرانـی کـه در خانـه خود 
کتـاب اضافـه دارنـد آنهـا را در اختیـار کنابخانـه هـا قـرار 

دهند.
نماینـده ولی فقیـه ضمن تبریک هفته بسـیج به تمام 

بسـیجیان اظهار داشتند: بسـیج یک تفکر است.
خطیـب جمعـه تبریـز گفتنـد: بسـیج بـه کمـک مـا 
 نیـاز نـدارد بلکـه مـا مـردم بـه بسـیج نیازمندیـم کـه در

 برهـه هـای مختلـف تاریخـی نقـش بـه خصوص خـود را 
نشـان داده اسـت.

رئیس شـورای حـوزه های علمیه اسـتان در ادامه ضمن 
تذکری به وزارت نفت و وزارت نیرو اظهار داشـتند: اسـتفاده 
از مـازوت در نیـروگاه تبریـز بـه اوج خـود رسـیده اسـت. 
نماینـدگان محتـرم مجلـس شـما بایـد پیگیر باشـید که 
چـرا در دیگـر نیـروگاه های کشـور اجازه اسـتفاده از مازوت 

داده نمـی شـود ولـی در تبریـز این اجـازه داده می شـود.
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان بیـان داشـتند: البتـه 
اسـتاندار محتـرم پیگیر بودنـد. از وزارت نیـرو و وزارت نفت 

گایـه شـدیدی داریم.
خطیـب جمعه تبریز بر رعایت حقـوق طبیعی کارگران 
تاکیـد کـرده و گفتند: امنیت شـغلی و بیمـه کارگران جزو 
حقـوق طبیعـی آنهاسـت و وظیفـه کارفرماسـت آنهـا را 

تامیـن کند.
رئیس شـورای فرهنگ عمومی اسـتان بیان کردند: ارتحال 
حضرت آیت اهلل شبسـتری را به مردم آذربایجان و روحانیت و 
مراجـع تقلید و مقام معظم رهبری تسـلیت عرض می کنم. 
ایشـان نقش بسـیار کلیـدی در مجمع تشـخیص مصلحت 

نظام و مجلس خبرگان رهبری داشـتند.
امـام جمعـه تبریـز افزودنـد: ایـن عالـم مبـارز ۴ دوره 
نماینـده مـردم تهـران در مجلـس بودنـد و ادوار مختلـف 
خبـرگان  مجلـس  در  آذربایجان شـرقی  مـردم  نماینـده 
رهبـری بودنـد. دیشـب با خانـواده ایـن عالم عالـی قدر به 

خدمـت مقـام معظـم رهبـری رسـیدیم.
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان بـا بیـان اینکـه مصلـی 
اعظـم تبریـز از یـادگاری های آیـت اهلل مجتهد شبسـتری 
 اسـت اظهـار داشـتند: نقـش اساسـی ایشـان در مقابلـه با 
فتنـه۸۸  در  الخصـوص  علـی  دشـمنان  هـای   توطئـه 

مثال زدنی بود.
ایشـان افزودند: مراسـم بزرگداشـت و ختم ایشان روز پنج 

شـنبه از سـاعت ۱0-۱۲ در مصلی برگزار خواهد شد.
خطیـب جمعـه تبریـز در ادامـه بـه مشـکات کشـور 
اشـاره کـرده و گفتنـد: سـوال مـردم اینجاسـت که بـا تغییر 
دولـت مسـائل اقتصادی حل نشـده اسـت. باید گفـت دولت 
سـیزدهم در شـرایط بغرنج قرار دارد و بعضی جریانات مغرض 
عملکرد سـه ماهه آیت اهلل رئیسـی را با دوره ۴سـاله و ۸ ساله 

دولـت قبل مقایسـه مـی کننـد و این عادالنه نیسـت.
امـام جمعـه تبریـز ادامـه دادند: این مقایسـه هـا بدون 
اشـاره به اینسـت که مشـکات االن از عملکـرد دولت قبل 
اسـت و سـبب شـده شـخص رئیس جمهور به سـفر های 

اسـتانی برونـد در میـان مردم حضـور یابند .
ایشـان بـا بیان اینکه شـرایط کنونی صبـر انقابی را می 
طلبـد اظهار داشـتند: صبری کـه آرامش و پشـتوانه مردمی 
را دارد و این چیزی اسـت که دشـمنان می خواهند از دولت 

کنند. سلب 
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان تاکیـد کردنـد: دولـت 
مـردان بایـد تدبیـری را اتخـاذ کنند کـه شـرایط اقتصادی 
درسـت بشـود وضع گرانـی کاالها و عدم ثبـات قیمت باید 

بشـود. حل 

ِ َویَخاَشــوانَُه اَواَل یَخاَشــواَن  َبلُِّغوَن رَِســااَلِت اهللَّ یُ َِّذیَن  ال
َحِسیبا   ِ وََکَفیابِاهللَّ اهللَّ  إاِلَّ  أََحًدا 

احزاب  3۹
آیت اهلل مجتهد شبســتری همیشــه بر اهمیت و نقش 
والیــت فقیــه تاکید داشــت همچنانکه  لبه تیــز پیکان 
حمات دشــمن به سمت اصل نظام ووالیت فقیه و شخص 
مقام معظم رهبری بود ، بر همین اســاس موضع گیریهای 
ایشــان نیز همواره » در انتخابات مجلس خبرگان رهبری 
و مجلس شــورای اســامی و در جامعه روحانیت مبارز و 
خطبــه های نماز جمعه و بیانیه هــای مختلف و حوادث 
گوناگون حتــی دردفاع یــا مخالفت با افراد و مســؤلین 
، حــول دفاع از اصل والیــت فقیه و رهبــری بودو از این 
مواضع با تمام شــجاعت و صراحــت دفاع می نمود و ذره 
ای ازخــود انعطاف نشــان نمیداد و کامــا » یکرو قاطع 
بــود« ، لذا خود نیــز همواره هدف حمــات ناجوانمردانه 

بود...« مخالفین 
۱۴00 کــه دشــمنان خارجی و   درآســتانه انتخابــات 
مخالفین داخلی دســت در دســت همدیگر داده و سعی 
در تحریم و جلوگیری از شــور و شــوق انتخاباتی تاش 

، کردند  می 

 آیــت اهلل مجتهد شبســتری عزیــز در پیامی ویدیویی 
کرد:  عنوان 

حضور مردم پای صندوق های رأی و مشــارکت در انتخابات 
از مصادیق بارز مردم ساالری است و شرکت مردم در انتخابات 
به هر میزان گســترده تر و پرشورتر باشد قطعاً پشتوانه بزرگی 
برای نظام به شــمار خواهد آمد و نشانگر اقتدار ملی خواهد 

بود،
 بخصــوص در شــرایطی که دشــمنان اســام به ویژه 
آمریــکا و اســرائیل که مــردم را به تــرک حضور و عدم 
شــرکت در انتخابــات دعــوت می کننــد حضــور مردم 
عزیز و آگاه پاســخ دندان شــکنی خواهد بــود برای این 
یاوه گویی ها و خصومت هایی که دشــمن علیه ملت ایران 

می دهد. نشان 
او بــا تاکید بــر اینکه قهر کــردن از انتخابــات قطعاً 
اظهار داشت: مسلم است  باعث رفع مشکات نمی شــود، 
در کشور مشــکات اقتصادی و معیشــتی بسیاری وجود 
دارد ولــی بــا نیامدن بــه پای صندوق هــای رأی و رأی 
ندادن، مشــکلی را حل نمی کند بلکــه مردم با حضور و 
انتخاب دولت تحول خواه اســت که می توانند مشــکات 
اقتصــادی، فرهنگــی و تبعیض را حل و با فســاد مبارزه 

. کنند
 درتائیــد ایــن مطلــب الزم اســت بــه اقدام شــجاعانه

 معظم له در جلســه ای که بعد از ارتحال امام تشکیل شد 
اشــاره نمایم ، در ۱۴ خرداد مجلس خبرگان تشکیل و بعد 
از قرائت وصیت نامه الهی سیاســی امام توسط مقام معظم 
رهبــری که آن زمان رئیس جمهور بودنــد، بحث به انتخاب 

رسید.  رهبر 
چــون در قانون اساســی آن زمان تجدیدنظر نشــده بود 
و در تجدیدنظــری که انجام گرفت، عنوان شــورای رهبری 
حذف شــد لذا آن زمان هنوز حذف نشــده بود، آقایان این 
پیشــنهاد را دادند که اول درباره شورای رهبری بحث شود، 

تقریبــاً حدود دو ســاعت درباره این موضوع بحث شــد ، 
مرحوم ایت اهلل شبســتری  در ضمن این بحث یادداشــتی 
بــه هیئت رئیســه دادند که امــام )ره( دربــاره رهبر آینده 
یک چیزهایی فرموده اند و خطاب به آن ها گفتند آن مطلب 

کنید.  مطرح  را 
آقای هاشــمی در جواب پیام ایشــان ، گفتند باید مسئله 
شورایی تمام شود و زمانی که به بحث فرد رسیدیم آن مسئله 

مطرح می شود.
اتمام  معظم له ســاکت شــدند تا بحث شــورایی بــه 
برســد، افراد موافق و مخالف درباره شورایی شدن رهبری 
صحبت کردند و وقتی رأی گیری شــد، شــورایی شــدن 
رهبــری رأی نیاورد و بنا شــد بــه مصادیــق بپردازند و 
افرادی  اســامی  ایــن وضعیت  باشــد؛ در  رهبری »فرد« 

شد    مطرح 
 لــذا دوباره یادداشــت کتبــی دادند و هم ســرپا بلند 
شــدند و گفتند آن یادداشــتی که بنده دربــاره توصیه 
امام در خصوص رهبر آینده داده بودم، اآلن وقتش اســت 
که آن را بگویید، مرحوم آیت اهلل  هاشــمی رفســنجانی 
کــه جلســه را اداره می کرد ، به اعضای خبــرگان گفتند 
که پیشــنهاد آقای شبســتری این اســت که اشاراتی که 

امام دربــاره رهبری آینده داشــته اند را بگویم چراکه من 
دارم. اطاع 

ایشان گفت از من خواسته اند آن مطالبی را که امام فرموده 
شــهادت دهیم و بگوییم آیا موافقید؛ صدای اکثر آقایان بلند 
شــد و گفتند بلی،  اگر اآلن نگوییــد پس کی خواهید گفت؟ 

بنابراین ایشان شروع به بیان کردند.
آقای هاشــمی گفتند یک مورد نظر امام بعد از عزل ایت 
اهلل منتظری از قائم مقامی مطلبی را شــنیدیم که در پاسخ 
به کســانی کــه می گفتند ما با عزل اقــای منتظری دچار 
مشکل می شــویم، گفتند باوجود »آســید علی خامنه ای« 
شما مشــکل و غصه ای نخواهید داشــت. یک بار هم وقتی 
مقام معظم رهبری در کشــورُکره ســخنرانی می کردند آن 
زمان که رئیس جمهور بودند و از تلویزیون پخش می شــد، 
حاج احمــد آقا خدمت امام بود و به ایشــان گفته بود که 
صحبــت آقای خامنــه ای خوب مجلــس را گرفته و جذب 
کرده اســت که امام آنجا فرموده بودند ایشــان شایستگی 

دارد. رهبری 
ایــن دو مطلــب را ایشــان نقل کردنــد و گفتند من و 
آقای موســوی اردبیلی نیز آنجا حضور داشــتیم که امام 
این مطالب را درباره رهبر آینده فرمودند؛ آقای موســوی 
اردبیلی نیز در آن جلســه حضور داشــتند و این موضوع 

کردند تائید  را 
 بنابرایــن ایــن مســئله زمینــه را فراهــم کــرد کــه 
تصمیم گیری زودتر انجام گیرد؛ البته این را ســابقاً گفته ام 
و بازهم می گویم اگر برفرض اشــارات حضرت امام هم نبود 
قطعــاً غیــر از آیت اهلل العظمی خامنه ای مــا به فرد دیگری 
نمی رسیدیم چراکه از ایشــان صالح تر کسی وجود نداشت 
منتهــا به اینکه موضوع به این ســرعت انجــام گرفت و با 
اکثریت قاطع به اتمام برســد قطعاً نظــرات امام مؤثر بود؛ 
درواقــع توصیه های امام باعث ســرعت در تصمیم گیری و 

شد. قاطع  اکثریت  نظر 

به مناسبت ارتحال عالم مجاهد و روحانی مبارز 
آیت اهلل مجتهد شبستری 

حجت االسالم سيد صالح هاشمی   
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برگرداندننیتنمازبهنمازدیگر
اگر نمازگزار در بین نماز عصر و یا عشا متوجه شود نماز ظهر و یا مغرب را نخوانده، 

چه وظیفه ای دارد؟
جواب: چنانچه قبل از وقت مخصوص نماز عصر و یا عشا، متوجه شود که 
نماز ظهر و یا مغرب را نخوانده است واجب است نیت خود را به نماز ظهر 
و یا مغرب برگرداند. البته در نماز عشا الزم است که به رکوع رکعت چهارم، 

نرسیده باشد.
ناتوانیدرادایکفارهروزه

سؤال۵: اگر کسی نتواند کفاره افطار عمدی را به جا آورد، چه وظیفه ای دارد؟
جواب: اگر کسی هیچ یک از سه موردی را که برای کفارة عمد، مخیر است، نتواند 

انجام دهد، باید به هر تعداد فقیر که قادر است، غذا بدهد و 
احتیاط آن است که استغفار هم بکند و اگر به هیچ وجه قادر 
بر غذا دادن به فقرا نیست، کافی است که استغفار کند، یعنی 
با دل و زبان بگوید: اَسَتغِفُر اهللَ )از خداوند بخشایش می طلبم(.

استفتائات امام خامنه ای )مدظله العالی(

 تقويم تاريخ
رویدادهایمهماینروزدرتقویمخورشیدی

)5آذر۱۴۰۰(
تشــکیل بســیج مســتضعفین بــه فرمــان »امــام خمینــي«)ره( و 

ــیج )۱3۵۸ش( روز بس
درگذشــت »سیدحســن میرخانــي« اســتاد خوشنویســي معروف 

بــه »ســراج الُکّتــاب« )۱36۹ش(
پــاپ پــل ششــم رهبــر کاتولیــک هــای جهــان وارد تهران شــدند.

)۱3۴۹ش(
سربازان انگلیسی خلیج فارس را تخلیله کردند.)۱3۴۹ش(

اوتانــت دبیــر کل ســازمان ملــل متحــد بــر اثــر بیمــاری ســرطان 
در 67 ســالگی درگذشــت)۱3۵3ش(

تقي خواجه نوری کفیل شهرداري تهران شد. )۱3۱7ش(
وینســتون چرچیــل نخســت وزیــر انگلیــس بــه اتفــاق ایــدن وزیر 
امــور خارجــه و هفتــاد نفــر از کارشناســان نظامي و سیاســي انگلیس 

وارد تهران شــدند. )۱3۲۲ ش(
ژنــرال دوگل رئیــس دولــت موّقتــي جمهــوري فرانســه وارد تهــران 

شــد )۱3۲3 ش(
ــران  ــه را وی ــاه ۱۱0 خان ــت و در کرمانش ــدان دویس ــیل در هم س

ســاخت. )۱3۴6 ش(
رویدادهایمهماینروزدرتقویمهجری

)۲۰ربیعالثانی۱۴۴3(
 تولد »حاج لطفعلي بیگ آذربیگدلي« شاعر و ادیب)۱۱3۴ ق(

 درگذشــت آیــت  اهللَّ »شــیخ هاشــم قزوینــی« مدرس برجســته  ی 
حــوزه  ی علمیه  ی مشــهد)۱3۸0ق(

رویدادهایمهماینروزدرتقویممیلدی
)۲6نوامبر۲۰۲۱(

  درگذشــت »آدام میتــس  کیویــچ« شــاعر و نویســنده برجســته 
ــتاني )۱۸۵۵م( لهس

ــروف  ــي دان مع ــک دان و ریاض ــزْ« فیزی ــري ِهرْتْ ــت »هن  درگذش
آلمانــي )۱۸۹۴م(

 سال روز تأسیس جمهوري خلق مغولستان )۱۹۲۴م(
 درگذشــت دکتــر جــوزف یــی مــورای ، مبتکــر پیونــد کلیــه در 

ــان )۲0۱۲م( جه
 درگذشت فیدل کاسترو رهبر انقاب کوبا ) ۲0۱6 م(

بخشیازفرمانحضرتامامخمینی)ره(نسبتبهتشکیل
بسیجمردمی

شما غافلید که االن با امریکا که مجهز به همه جهاز هاي درجه اول 
دنیاست یعني یک قوه اي است که در دنیا مقابل ندارد روبرو هستید، 
اما ما مجهزیم به یک قدرت باالتر از او و آن توجه به خدا و به اسام است 
ولي نباید فراموش کنیم ما مواجهیم با یک چنین قدرت بزرگ که عاوه 
بر قدرت تسلیحاتي، قدرت هاي بزرگ شیطاني هم دارد که االن در همه 
دنیا فعالیت و تبلیغات مي کند و وادار مي کند ممالک دیگر را که آنقدر 
که بتوانند تجهیز کنند از این جهت من آن چیزي را که به صاح ملت 
و به صاح اســام است و به صاح شماست باید عرض کنم و آن اینکه 
تشنج صحیح نیست قواي شما باید االن همه مجتمع در یک راه باشد.

گفتید و مقابله با یک چنین قدرتي مي کردید شما االن مي دانید 
که مقابله ما با یک قدرتي است که قدرتش صدها برابر و بلکه زیادتر از آن 
قدرت قبلي است شما امروز یک چنین حالي دارید و مملکت تان یک 
چنین حالي دارد مملکت شما االن یک حالي دارد که اگر دیر بجنبیم، 

براي همیشه تا آخر از بین رفتیم همه باید یکصدا باشند 
سروصداي امروز، فقط مقابله با امریکاست امروز هر سر و صدائي بلند 
بکنید که غیر از این مسیر باشد، بدانید که بردش را آنها دارند شما این 
را بدانید که من به شماها عاقه دارم، به پاسدارها عاقه دارم، پاسدارها 
بودند که مملکت ما را در چنین زماني که هیچ کس نمي توانست حفظ 
بکند، حفظ کردند االن هم حفظ مي کنند، این یک عاقه الهي است 
که ما به شما داریم و این را بدانید که یک مطلبي که برخاف شما باشد، 
برخاف صاح اسام است و ما نخواهیم زد، لکن اگر یک مطلبي را من 
االن گفتم به شما که باید را ه را چطوري رفت، بدانید که این هم صاح 
شماست و هم صاح مملکت تان. باید ما همه قواي مان را مجتمع کنیم 
براي نجات دادن یک کشور، باید اگر مسائلي براي ما پیش بیاید هرچه 
هم سخت باشد تحمل کنیم باز من تکرار مي کنم که بدانید شما با 
یک قدرتي مواجه هستید که اگر غفلت بشود، مملکت تان از بین مي 
رود، غفلت نباید بکنید غفلت نکردن به این است که همه قوا را و هرچه 
فریاد دارید سر امریکا بکشید، هرچه تظاهرات دارید بر ضد امریکا بکنید.

صحيفه نور امام خميني )ره(

سرعتبخشيبهروند
۹،رشد تولیدات دامي ۲۲درصد

ــي  ــاي داخل ــان در آبه ــرورش آبزی ــد پ ۱0،رش
ــد ۴۹درص

زراعــي  محصــوالت  تولیــدات  ۱۱،رشــد 
۱6درصــد

۱۲،رشد تولید گندم ۱۱درصد
۱3،رشد محصوالت علوفه اي 60درصد

۱۴،رشد تولید دانه هاي روغني ۵7درصد
۱۵،رشــد ایجــاد فرصتهــاي شــغلي بــا 

۲00درصــد نفــر   ۲۹۱۵3۴ اشــتغال 
در بانکهــا  گــزاري  ســرمایه   ۱6،رشــد 

 طرح هاي مصوب ۴00درصد
ــت شــده  ــي هــاي ثب ۱7،رشــد جــذب تعاون

۵00درصــد
ــت شــده  ــي هــاي ثب ــداد تعاون ۱۸،رشــد تع

ــد ۱۹0 درص
۱۹،رشد تعاوني هاي فرا استاني ۱00 درصد

۲0،رشــد انعقــاد تفاهــم نامــه وزارت تعــاون با 
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ــد ۵0درص

۲۲،رشد مراکز تحقیقات پزشکي 30درصد

نگاهي به دستاوردهاي  
مهم انقالب اسالمي

اخبار حوزه های علمیه 
آذربایجان شرقی

امربهمعروفونهیازمنکرازرویدلسوزی
انجامشود

دبیــر ســتاد امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر 
آذربایجــان شــرقی گفــت: بایــد توجــه داشــت کــه 
امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر در جامعه بایــد از 

روی دلســوزی باشــد.
ــه گــزارش خبرگــزاری حــوزه از  ــز ب ــه تبری آدین
تبریــز، حجت االســام محمدحســن نســتوهی، در 
جلســه شــورای امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر 
شــرکت آب منطقــه ای آذربایجــان شــرقی، ضمــن 
تبییــن رویکــرد جدیــد ســتاد امــر بــه معــروف و 
نهــی از منکــر، بــر اســتفاده از تبلیغــات در رســانه 
ملــی و فضــای مجــازی جهــت صرفــه جویــی در 
مصــرف آب بــه عنــوان یکــی از معروفــات در ایــن 

حــوزه تاکیــد کــرد.
دبیــر ســتاد امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر 
آذربایجــان شــرقی گفــت: بایــد توجــه داشــت کــه 
امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر در جامعه بایــد از 

روی دلســوزی باشــد.
ــگ  ــج فرهن ــای تروی ــی از راه ه ــزود: یک وی اف
امردبــه معــروف و نهــی از منکــر در جامعه اســتفاده 
از آمــوزش اســت کــه ســتاد امــر بــه معــروف نیز به 
همیــن منظــور اقدام بــه برگــزاری جلســات مجازی 
کــرده اســت. همــه مــردم مخصوصا مســئوالن می 
تواننــد هــم بــه صــورت آنایــن و هــم افایــن در این 

ــرکت کنند. دوره ش

جاذبه هاي گردشگري

منبعوماخذ:
ــراث  ــازمان می ــهر - س ــران ش ــاری ای ــخ معم ــنامه تاری دانش

ــران ــگری ای ــی و گردش فرهنگ

ــار  ــوده و آث ــی درخشــانی ب ــینه تاریخ ــس دارای بیش شهرســتان هری
ــت. ــای داده اس ــود ج ــادی را در خ ــتانی زی باس

یکــی از آنهــا بقعــه تاریخــی و زیبایــی اســت کــه در روســتای خانقــاه 
شــهر هریــس قــرار گرفتــه و بــه بقعه که شــیخ اســحاق هریــس معروف 

است.
ایــن بقعــه یــک بقعــه آجری مســتطیل شــکل بــه ابعــاد 6× ۱3/۵ متر 
بــا ازاره هــای ســنگی و دیــوار هــای آجــری قــرار دارد کــه مــردم محــل آنــرا 
بقعه شــیخ اســحاق می نامند. این بقعه از ســه قســمت تشــکیل شــده 

اســت: ایوان,نمازخانــه و مقبره .
ــی  ــه شــمال و دارای دو ســتون چوب ــوان هــم عــرض بنــا مشــرف ب ای
اســت نمازخانــه مربــع مســتطیلی شــکل و و با پوشــش تخــت چوبی به 
ابعــاد 6/۵ × ۴/۵ متــر اســت و نهایتــاً مقبره جنوبی ترین قســمت عمارت 

و آســمان آن گنبــد کــروی بلنــدی بــه ارتفاع تقریبــی ۱۱ متر میباشــد.
 در قســمت بــاالی ورودی ســنگ نبشــته ای بــه خــط ثلــث وجــود دارد 

کــه نــام بانــی آن اســت و امــروزه قســمتی از آن از بیــن رفتــه اســت.
ــه گورســتان مجــاور و شــیوه  ــا توجــه ب ــا را ب ــن بن ــخ ســاخت ای تاری

ــبت داد. ــه نس ــه دوره صفوی ــوان ب ــاری میت معم
ایــن بقعــه بــا توجــه بــه مجــاورت بــا کوه”اکوزداغــی” عــاوه بــر جاذبــه 

تاریخــی جاذبــه طبیعی زیبایــی نیــز دارد.
چشــم انداز شهرســتان هریس کوهســتانی اســت و کوهســتان قوشــا 
داغ و گردنــه گویجــه بئــل از دیدنــی تریــن مناطق کوهســتانی ابن ناحیه 
هســتند که چشــم انــداز بســیار زیبایــی دارند. اماکــن قدیمــی و تاریخی 
مثــل مســجد جمال آباد و بقعه شــیخ اســحاق و قبــور قدیمــی از جاذبه 

هــای تاریخــی و معمــاری منطقــه  هریــس به شــمار مــی روند.
ــی رودخانــه کوچــک روســتای خانمــرود شهرســتان  در ســاحل جنوب
هریــس، بقعــه آجری مســتطیل شــکل بــا ازاره های ســنگی و دیــوار های 
آجــری دیــده مــی شــود کــه مــردم محــل آنــرا بقعــه شــیخ اســحاق می 
نامنــد. تاریــخ احــداث بنــا را با توجه به گورســتان مجــاور و شــیوه معماری 
میتــوان بــه دوره صفویــه نســبت داد. ایــن بنــا از ســه قســمت تشــکیل 
شــده اســت: ایــوان، مســجد، مقبــره. ایــوان مشــرف بــه شــمال و دارای دو 

ــی می باشــد. ســتون چوب

بقعه شيخ اسحاق هريس

ــات  ــد: اقدام ــز گفتن ــه تبری ــام جمع ام
حفــظ آثــار و نشــر ارزش هــای دفــاع مقدس 

ــه رشــد اســت. ــد و رو ب ــه ،  جدی مبتکران
روابــط  گــزارش  بــه  تبریــز   آدینــه 
عمومــي دفتــر نماینــده ولــي فقیــه 
ــت  ــرت  حج ــرقي حض ــان ش در آذربایج
ــي  ــید محمدعل ــلمین س ــام والمس االس
آل هاشــم در مراســم تکریــم و معارفــه 
ــهاي  ــر ارزش ــار و نش ــظ آث ــرکل حف مدی
دفــاع مقــدس آذربایجانشــرقي بــا تبییــن 
ــاع  ــگ دف ــال فرهن ــظ و انتق ــاي حف راه ه
ــراي  ــه نســل آینــده گفتنــد : ب مقــدس ب
ــه  ــد ب ــدس بای ــاع مق ــگ دف ــال فرهن انتق
ثبــت و ضبــط خاطــرات شــهدا و ایثارگران، 
تکمیــل و راه انــدازي مــوزه هــاي شــهدا و 
اعــزام کاروان هــاي راهیــان نــور بــه مناطق 
عملیاتــي جنــوب و غــرب اهتمــام جــدي 

ــیم. ــته باش داش
امــام جمعــه تبریــز افزودنــد : بــراي 
حفــظ آثــار و نشــر ارزشــهاي دفــاع مقــدس 
ــذاري  ــي و واگ ــت مردم ــتفاده از ظرفی اس

ــه دســتگاههاي دیگــر فــارغ  مســئولیتها ب
از نــگاه جناحــي یکــي از اقدامات برجســته 

ــاد اســت. ــن بنی ای
رئیــس شــورای فرهنــگ عمومــی اســتان 
بــا بیــان اینکــه بخشــي از منویــات و 
مطالبــات رهبــري در حــوزه نشــر ارزشــهاي 
دفــاع مقــدس در بنیــاد حفــظ آثــار محقق 
شــده اســت، ادامــه دادنــد: بنیــاد حفــظ آثار 
و نشــر ارزشــهاي دفــاع مقــدس بــراي ثبــت 
ــالهاي  ــاي س ــه ه ــها و ناگفت ــر ارزش و نش
جنــگ عــاوه بــر اســتفاده از اندیشــه هــاي 
ــوب از  ــار مکت ــد آث ــوتان در تولی پیشکس
ظرفیــت هــاي هنرمنــدان در رســانه هــاي 
ــتفاده  ــم اس ــازي ه ــف و فضــاي مج مختل

کنــد.
نماینــده ولــي فقیــه در آذربایجان شــرقي 
بــا اشــاره بــه وحــدت بــي بدیــل یــگان هاي 
ــتقر در اســتان  ــش مس ــپاه و ارت ــه س نمون
گفتنــد : خطــه آذربایجان خانه عاشــوراییان 
اســت و ارتشــي و ســپاهي یــک روح واحــد 

. هستند

شیخ  حاج  اهلل  آیت  حضرت 
فرزند  میانجی  ملکی  محمدباقر 
حاج عبدالعظیم از علمای اعام 
چهاردهم  قرن  عظام  فقهای  و 
سال  در  است.  قمری  هجری 
۱3۲۴ ق. برابر با ۱۲۸۵ش.  قصبه 
میانه  شهرستان  توابع  از  ترک 
دروس  گشود.  جهان  به  دیده 
مکتب خانه ای و مقدمات علوم 
حوزوی را به ترتیب نزد مامحمد 
و ما عبادا... و آقا سید واسع کاظمی ترکی آموخت. سپس عازم 
حوزه علمیه مشهد شد سطوح عالی و دروس خارج فقه و اصول 
، شیخ مجتبی  از محضر حضرت آیت اهلل شیخ هاشم قزوینی  را 
قزوینی ، میرزا محمد آقازاده خراسانی،  میرزا مهدی اصفهانی و نیز 
هیئت و اخاق را نزد شیخ حسنعلی نخودکی اصفهانی فراگرفت. و 
به دریافت گواهی اجتهاد از محضر آیت اهلل میرزا مهدی اصفهانی 

و آیت اهلل العظمی سید محمد حجت کوه کمری موفق گردید.
پس از نیل به مقامات عالی علمی و معنوی به زادگاهش بازگشت و به 
وعظ و ارشاد و تبلیغ و ترویج معارف دینی و رسیدگی به امور مردم همت 
گمارد. فعایت گسترده دینی، فرهنگی، اجتماعی وی در جریان قحطی 
منطقه و مبارزه با فساد و ظلم خوانین و تجزیه طلبان حزب دموکرات و.... 

از ایشان چهره ای محبوب در میان مردم نمایان ساخت.
سرانجام آن روحانی عالی مقام در دهم صفر ۱۴۱۹ ق. برابر با ۱۵ خرداد 

۱377ش. دعوت حق را لبیک گفت و به دیار باقی شتافت .
پیکر پاکش پس از تشییع با شکوه در قبرستان شیخان قم به خاک 

سپرده شد.
قدس اهلل نفسه الزکیه

مفاخر مذهبي
حضرت  آيت اهلل 

حاج شیخ محمدباقر ملکی میانجی

 منبع وماخذ:
آشنایان ره عشق- عادل موالیی - نشر منشور- بهار ۱3۹۲

کتـاب »بـا جامهـاي شـوکران« 
توسـط عبدالمجید نجفي، تالیف 
گردیده و به همت انتشـارات »نشر 
صریـر« در سـال ۱3۸۵ فیپا گرفته 
و در 303 صفحه  با 3000 نسخه در 
قطـع وزیـري روانه بازار کتاب شـد. 
بـا جـام هـای شـوکران رمانـی 
دفـاع  هـای  سـال  دربـاره  اسـت 

مقـدس و تصویر جان های شـیفته و تصور جهنـم روی زمین 
بـه شـکل اسـارتگاه های بعثـی. در این رمـان خواننده خـود در 
صحنـه هـای داسـتان حضـور دارد تا جائیکه مثل شـخصیت 
اصلـی مـی رزمـد و مـی توفد، عشـق مـی ورزد و می هراسـد، 

زمیـن مـی خـورد و بـر مـی خیـزد و مـی خندد.
این رمان به زندگي »محسـن شـفیعی« می پردازد. او نامزدی 
بـه نام مارال دارد، محسـن به عنـوان امدادگر به منطقه جنگی 
مـی رود. مـادر و پـدر و نامـزدش چشـم بـه راه و بی قـرار دیدن 
او هسـتند، امـا عشـق به جبهـه و خدمت بـه وطـن، در وجود 
او چنـان قـوی اسـت کـه پایبنـد شـهر و خانه و کاشـانه نمی 
شـود. او بـه رغم التماس هـای خانواده، دوبـاره به منطقه برمی 
گردد و در پایان یک عملیات، به اسـارت دشـمن درمی آید. در 
اردوگاه تکریت، شـوهر خواهرش را می بیند که با سرسـپردگی، 
بـه خدمـت ارتـش عـراق درآمده و بـرای ابراز هرچه بیشـتر این 
سرسـپردگی اطاعـات کذبی در مورد محسـن در اختیار ارتش 
عـراق قـرار مـی دهد و موجب شـکنجه شـدن شـدیدتر او می 
شـود. محسـن، سـال های سـخت غربت و اسـارت را به عشـق 
بازگشـت بـه وطـن و دیـدار عزیزان تحمـل مي نماید. سـال ها 
از اسـارت او مـی گـذرد و وقتـی پـا بـه خاک ایـران می گـذارد، 
خیلـی چیزها تغییر کرده اسـت؛ جنگ تمام شـده، نامـزد او از 
یـک بیمـاري مهلک رنـج مي برد، پـدر نامزدش بـر اثر تصادف 
فـوت کـرده، خواهـر کوچکش بـا جانباز قطـع پـا ازدواج کرده، 
خواهر بزرگ او هم از همسـرش جدا شـده است. محسن وقتی 
بـه گذشـته فکر می کنـد، تصمیم می گیـرد که پـس از این 

مرهـم همـه آالم و زحمت های عزیزانش باشـد ...
نثر اثر، شـاعرانه و زیباسـت. نویسـنده واژه ها را با چینشـی 
صحیح و ترکیب مناسـب، در کنار یکدیگر قرار داده و جماتی 
درخـور فضـای اثـر، ایجـاد کرده اسـت. مضمـون این اثـر فاخر 
حماسـی و غنایی اسـت و تاش نویسـنده اثر بر آن بوده است 
کـه بـا بـه تصویـر کشـیدن حماسـه دفـاع مقـدس بـه ورطه 
شـعارگرایی نیفتـد و بـا مـزوج کـردن روح حماسـه با تغـزل در 
دام احساسـات و رمانتیسم سطحی گیر نکند. تلفیق حماسه 
و تغـزل و انتخـاب نثر مناسـب با آن شـاید یکی از شـگردهای 
موفقی اسـت که نویسـنده اثر توانسـته بدرسـتي از عهـده آن 

بـر آید.
این مجموعه در بیسـت و سـه فصل به رشته تحریر در آمده 
اسـت. اتفاقـات و فصـل ها به لحاظ زمانی، تسلسـل و چینش 
مرتبی ندارند. هر فصل به دوره ای از زندگی شـخصیت، مربوط 

است.
نویسـنده در ایـن اثـر بـه شـیوه روایت رئالیسـتی یـا همان 
مکتـب واقـع گرایـی وفـادار مانـده اسـت امـا ایـن بـه معنـی 
ارائـه روایتـی گـزارش گونـه، تخـت و خسـته کننـده نیسـت. 
بلکه نویسـنده تاش کرده اسـت شـخصیت های رمـان او چه 
شـخصیت اصلـی و چـه کاراکترهـای فرعی یک بعـدی و تک 
سـاختی نباشند و بر این اساس شـخصیت اصلی داستان می 
رزمـد، مـی هراسـد، عشـق مـی ورزد ، درد می کشـد و در یک 
کام انسـان اسـت امـا انسـانی کـه در راه آرمانـش برهمه غرایز 
بشـری فائق می آید و آئین و میهن خویش را ارج واال می نهد.

نگارنـده اثـر بـرای ایجـاد صمیمیـت در متـن، از پارامترهای 
مختلفـی بهـره گرفتـه کـه از جملـه مـی توان بـه تـرک زبان 
بودن خانواده محسـن اشـاره کرد. حتی در گفتگوهای فارسـی 
نیـز، لهجه شـخصیت هـا و برگردان جمـات آنان از زبـان آذري 
بـه فارسـی، مشـهود و ملموس اسـت. در ایـن رمان هـر یک از 
شـخصیت ها صفـات و چهره و رفتار خـاص خـود را دارند و در 
ذهـن مخاطـب، عینیت می یابند و تصویـری از آنـان در ذهن، 
ایجـاد می شـود. این اثر اگرچـه ماجراهای چندسـال را دربرمی 
گیـرد، امـا مکثـی در روایت مشـاهده نمی شـود. نویسـنده در 
این مجموعه سـعی کرده اسـت تصویر تقریباً کاملی از فضای 
اردوگاه هـای عراق را توصیف کند. نگاه وي اگرچه آرمانی اسـت، 
ولی پا روی حق نمی گذارد. ایشـان به شـخصیت ها و وقایع و 
حتـی به دشـمن بـه صورت تک بعـدی نمی نگرد. وقایـع را به 
شـکل اسـتنادی و بی هیچ پیـش داوری و قضـاوت آرمانگرایانه 

بـه تصویر می کشـد.
»بـا جـام هـای شـوکران« پایانـی لطیفـه وار و خـوش دارد. 
 درواقـع نویسـنده نشـان مـي دهـد کـه همـه زخـم هـای

 شخصیت های اثر، در حال التیام یافتن هستند.

معرفي کتاب
با جامهاي شوکران

شفيقه موسوی
اقدامات حفظ 

آثار و نشر 

ارزش های

 دفاع مقدس

 مبتکرانه ،  جدید و 

 رو به رشد است


